
        
 
 

 :بيان صحفي

قانون ال ةكميّ  مجتمع مبادرةإلى  ينالقطريأحد القضاة انضمام برّحب ت   خميفة بن حمد جامعة
 التابعة لها

 :6102 يناير 27 الدوحة،

 الدكتورانضمام ب ،ة المجتمعوالعموم وتنميّ عضو مؤسسة قطر لمتربية ، خميفة بن حمد جامعةرّحبت       
ستاذ المساعد في واأل ةالدوليّ  قطر محكمةفي الموّقرين أحد كبار القضاة  د،السيّ البوىاشم  الرحيم عبد حسن

منح بيدف حمد بن خميفة في جامعة  الحقوق ةكميّ يا تطمقأإلى مبادرة  ،القانون الدستوري في جامعة قطر
 قطربدولة  القانوني النظام في يعممون الذين والممارسين العمماء كبارإلى  لالستماع فرصةال طالبيا

 .والمنطقة

 كميةأقيم في  يذالو  ،ةمنتظم سمسمةل أن يكون ؤمّ ضمن ما ي  في  ولاأل عدّ ي   الذي الحدث، ىذا فيو     
 مينة مزاولةفي  و  خبرت   دسيّ ال الدكتورشارك  التعميمية، المدينة اخلالتابعة لجامعة حمد بن خميفة د الحقوق

 .قطر دولة في القانوني المشيد جوانبمختمف  حول مةقيّ  معمومات موقدّ  قطر،دولة  فيقانون ال

 في اخبيرً وبصفتو . وتاريخو  قطر لدولة الدائم الدستور تأسيس دسيّ ال الدكتور ناقشتحديد، ال وجو عمىو      
إلى إضافة  نفسو، الدستورب متعمقةالمعارفو  لمطالب دسيّ ال الدكتورقّدم ، اقانونيً ممارًسا و  الدستوري القانون

 .ةاليوميّ  ممارساتيم في الدستور مع قطر في ينالقانونيّ  ينالمينيّ  تعامل لطريقة فريد فيم

 مىع واإلجابةقانون ال ةكميّ  طالبمع  ثحدّ تمل وقتبعض ال دسيّ ال الدكتورص خصّ تقديم عرضو،  بعدو     
 .أسئمتيم

 جامعة في تعميمو ىتمقّ قد كان ، و الدستوري القانون في خبيرىو  سيدال الدكتور أنّ  والجدير بالذكر    
 عادثم . المتحدة المممكة في أنجميا إيست جامعة من الدكتوراه يادةش نيل قبل ةاألردنيّ  والجامعة الكويت
ا سابقً د الدكتور السيّ كما شغل . القانوني التعميم وتقديم القانون لممارسة قطردولة  إلى ذلك بعد دسيّ ال الدكتور



        
 
 

 منصب في وقت سابق شغل كما. 7000و 7002في جامعة قطر بين عامي  لقانونا ةكميّ  عميد منصب
 قطر.في  المحامين نقابة رئيس نائب

ة القانون التابعة لجامعة حمد كميّ  طالب مقاءل فرصةأحظى بال أنب لمغاية سعيد أنا: "دسيّ ال الدكتور وقال     
من ا أحيانً تعميميم  لطالبأن يستقي اجًدا  الميم من وأن أعتقدو . معيم القطري القانونمناقشة و بن خميفة، 

 نع تختمف قدرؤى و  خبراتتتمتع بشخصيات متحدث إلى ل الفرصة ليم تاحت  ، وأن ةالدراسيّ  الفصول خارج
 أساتذتيم".

قانون التابعة ال لكمية المؤسس العميد فرانسيس، كمينتونبروفسور القال  الزيارة، بعد وفي سياق حديثو     
ضمن في وقتو الثمين  بعض دسيّ ال الدكتوربتخصيص  لمغاية محظوظون نحنلجامعة حمد بن خميفة: "

سمعة و  ،ةعاليّ  خبرةيمتمك  قانوني خبير، فيو جامعة حمد بن خميفة في إلينا لالنضمام المزدحمجدول أعمالو 
 لقانونبا المتعمقة معرفتومشاركة  ستعدادهال كبيرال طالبناتقدير  من متأكد وأنا قطر،دولة  في ىنامميزة 
 معيم". القطري

 -انتهى-

 :نبذة عن جامعة حمد بن خميفة

عمى  ناشئة تقومة جامعة بحثيّ  المجتمع، وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة عضو خميفة، بن حمد امعةج
م الجامعة مجموعة من قدّ من موقعيا في المدينة التعميمية، ت  و ين. ين ومحميّ التعاون الفريد بينيا وبين شركاء دوليّ 

كمية  :والتي تضم ،من خالل الكميات التابعة ليا ،الدراسات العمياشيادات و  ،الجامعية شياداتالبرامج األكاديمية لم
كمّية العموم ضافة إلى إ، في قطر العموم واليندسة، وكمية القانون، وكمية الصحة العامة، وكمية الدراسات اإلسالمية

من خالل معاىدىا والمنح الدراسية غير مسبوقة في مجال البحوث ا الجامعة فرصً  ت وّفر. كما اإلنسانية واالجتماعية
برامج مصّممة بشكل خاص لمجتمع األعمال في قطر والمنطقة بما  ذي التابع ليامركز التعميم التنفي . وي قّدمالبحثية

 . 7000يخدم رؤية قطر الوطنية 


